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1. Nasza mała ojczyzna. 

2. Mój dom- Polska. 

3. Moje hobby.  

4. Ulubione zajęcia. 
 

 

    
 

 

   

   

   

   

   

   



WWW   llliiissstttooopppaaadddzzziiieee   www   nnnaaassszzzeeejjj   gggrrruuupppiiieee:::   

   
 poznamy polskie symbole narodowe oraz dowiemy 

się jakie jest ich pochodzenie,  

 poznamy hobby naszych kolegów i koleżanek  

oraz będziemy rozwijać własne zainteresowania, 

 zastanowimy się, jak człowiek-nawet mały- 

może pomóc zwierzętom przetrwać zimę, 

 zwrócimy uwagę na fakt, że wszyscy jesteśmy 

różni, ale jednakowo ważni i godni szacunku, 

 utrwalimy znajomość nazw części ludzkiego ciała, 

 poznamy wesołe zabawy i pląsy oraz wierszyki  

i piosenki, 

 poznamy instrumenty perkusyjne oraz nauczymy 

się na nich grać, 

 będziemy obserwować jesienna przyrodę, 

 poznamy nowe zabawy i pląsy, które umilą czas 

nam w długie jesienne wieczory. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Poznamy wierszyk „Dwa wiatry” J.Tuwima- 

 

Jeden wiatr - w polu wiał, 

drugi wiatr - w sadzie grał: 

Cichuteńko, leciuteńko, 

liście pieścił i szeleścił, 

mdlał... 

 

Jeden wiatr – pędziwiatr! 

Fiknął kozła, plackiem spadł, 

skoczył, zawiał, zaszybował, 

świdrem w górę zakołował 

i przewrócił się, i wpadł 

na szumiący senny sad, 

gdzie cichutko i leciutko 

liście pieścił i szeleścił 

drugi wiatr... 

 

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat, 

parsknął śmiechem cały sad, 

wziął wiatr brata za kamrata, 

teraz z nim po polu lata, 

gonią obaj chmury, ptaki, 

 

mkną, wplątują się w wiatraki, 

głupkowate mylą śmigi, 

w prawo, w lewo, świst, podrygi, 

dmą płucami ile sił, 

łobuzują, pal je licho!... 

 

A w sadzie cicho, cicho…  



Nauczymy się piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”: 
 
 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

 

 

 

 



 

 Będziemy usprawniać koordynację 

wzrokowo-ruchową oraz pamięć trwałą dzięki wesołym 

zabawom paluszkowym: 
 

Stuk… stuk… stuk… (dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka) 

Kto tam? 

Kciuk. (zamknięta piąstka, kciuk na zewnątrz) 

A kuku, kochany kciuku! 
(dziecko dotyka kciukiem palca wskazującego) 

Wstawaj, wstawaj, czas do pracy 

(palec dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje się) 

Jaką mama nam wyznaczy. 
Powtarzamy kolejno z każdym palcem aż do małego. 
Stuk… stuk… stuk… 

(dziecko trzyma rączkę w piąstce z wyciągniętym i wyprostowanym palcem 
wskazującym i stuka) 

Kto tam? 

  

Kciuk. (wyciąga także kciuk na zewnątrz) 

A kuku, kochany kciuku! 
(dziecko dotyka kciukiem palca środkowego) 

Wstawaj, wstawaj, ty dryblasie 

(palec środkowy dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje się) 

Popatrz, już czekamy na cię. 
Stuk… stuk… stuk… 

(dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka – wyciągnięty palec wskazujący i 
środkowy) 

Kto tam? 

Kciuk. (dziecko wyciąga także kciuk na zewnątrz) 

A kuku, kochany kciuku! 
(dziecko dotyka kciukiem palca serdecznego) 



Wstawaj, paluszku serdeczny 

(palec dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje się) 

Patrz, już widać blask słoneczny. 
Stuk… stuk… stuk… 

(dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka – wyciągnięty palec wskazujący, 
środkowy i serdeczny) 

Kto tam? 

Kciuk. (dziecko wyciąga także kciuk na zewnątrz) 

A kuku, kochany kciuku! 
(dziecko dotyka kciukiem palca małego) 

Wstawaj, paluszku mały 

Już na świecie dzień biały. 
Ja jestem mały paluszek i najdłużej spać muszę. 
Wstawaj, mały paluszku, 
Już dość leżenia w łóżku. 
Mnie się chce spać, 
Ja nie chcę wstać. 
Kiedy takie robisz psoty, 
Sami pójdziemy do roboty, 
Nie, nie, nie! 
A kuku, kochany kciuku. 
(palec mały dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje się) 

No, więc już paluszków pięć, 
Do roboty mają chęć. 
Druga piątka – razem dziesięć 
Będą grzyby zbierać w lesie. 

 

 
  

 

      

 

   

 

 

  


